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Brama peina diaporam. Przyklad edukacji muzealnej
poprzez sztukç

Wiçkszosc dzieci odwiedza muzea, uczestniczqc w przedszkolnych lub szkolnych wycieczkach. W grupie niemal kazdego rozpiera energia,
chçc zabawy i dzialania. Tymczasem przekraczajqc mury muzeum, mali widzowie zazwyczaj dowiadujq siç, ze obowiqzujq ich przede wszystkim
zakazy: biegania, skakania, krzyczenia, dotykania
eksponatôw1. Chcqc postçpowac zgodnie z narzuconymi „regulami gry”, zwiedzajqcy koncentrujq
siç wiçc na tym, by zachowywac siç prawidlowo.
Taka samokontrola wymaga od nich wiele wysilku, w konsekwencji czego nie zawsze sq w stanie
przyswajac tresci edukacyjne oferowane przez
dane muzeum. W aktywnosci edukacyjnej polskich muzeôw mozna jednak dostrzec pozytywne
zmiany, polegajqce na wypracowaniu nowej jakosci dydaktyki dostosowanej do potrzeb i mozliwosci odbiorcy dzieciçcego2. W nurt przyjaznej
dzieciçcemu widzowi edukacji muzealnej wpisujq siç tez dzialania podejmowane przez Muzeum
Historii Miasta Lublina z siedzibq w Bramie Krakowskiej, zarôwno inicjowane przez pracownikôw
osrodka, jak i realizowane we wspôlpracy z zaproszonymi edukatorami-artystami. Przyswieca
im idea, aby przygotowujqc skierowane do dzieci
zajçcia muzealne, brac pod uwagç specyfikç funkcjonowania malego odbiorcy, zwlaszcza w sferze
poznawczej. Dorobek poznawczej psychologii rozwoju przekonuje, ze efektywne nauczanie dzieci
moze siç odbywac miçdzy innymi pod warunkiem
wlqczenia tresci edukacyjnych w wqtek zabawy,
stworzenia przyjaznej i wspierajqcej atmosfery do
pracy, a takze przez budowanie rôznego rodzaju
narracji3. O spelnienie tych kryteriôw starano siç
zadbac, realizujqc w Bramie Krakowskiej projekty
edukacyjno-artystyczne, w ktôrych wykorzystano
niekonwencjonalne narzçdzie edukacyjne, jakim
1 W muzeum wszystko wolno, red. A. Kielczewska
Warszawa 2016.
2 A. Cabala, Museums in educational activities for chil
dren, [w:] Zdzitkovd pedagogika - zdroj inspirace v edukacni
praxi: kolektivni monografie, red. M. Sauerova, V Hosek,
Praga 2015, s. 104-114.
3 M. JagodzMska, Rozwoj pamigci w dziecinstwie,
Gdansk 2003.

sq analogowe rzutniki. Z ich pomocq stworzono
analogowq diaporam^ —obrazowq opowiesc o historii miasta Lublina.
Dzialania edukacyjno-artystyczne zrealizowane
w Bramie Krakowskiej
W artykule ograniczymy si^ do opisania
dwoch projektow edukacyjno-artystycznych, zrealizowanych w Muzeum Historii Miasta Lublina:
„Diaporamy z Bramy” (pazdziernik-listopad 2015
roku, finansowany ze srodkow programu „Dzielnice Kultury”) oraz „Czy Leszek Czarny mial kolorowe sny?” (wrzesien 2016 roku, finansowany ze
srodkow programu „Bardzo Mloda Kultura: Mlodzi Lubiq Kultur^”). Pierwszy skierowany byl do
dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych, drugi
—do uczniow ostatnich klas szkoly podstawowej.
Elementem wspolnym obydwu projektow bylo
polqczenie lekcji muzealnej z zaj^ciami artystycznymi. Warsztaty pod nazwq „Czy Leszek Czarny
mial kolorowe sny?” adresowane byly do dzieci
starszych i oferowaly ponadto zaj^cia z zakresu
edukacji medialnej, prowadzone przez badaczk^
odbioru tekstow kultury Magdalen^ Szubielskq4.
Poprzedzajqca warsztaty lekcja muzealna, przygotowana przez pracownika Muzeum Lubelskiego
kustosz Malgorzat^ Surmacz, polegala na aktywnym zwiedzaniu ekspozycji muzealnej. W czasie
oprowadzania uczestnikom spotkania zadawane byly pytania i zagadki, a takze proponowane
zabawy zwiqzane z odwiedzanym miejscem (na
przyklad dzieci, stajqc ciasno w kr^gu, tworzyly
mur Bramy Krakowskiej, ochotnik zakladal koron^ i wcielal si^ w rol^ Leszka Czarnego). Pod-

4 Magdalena Szubielska - doktor, adiunkt w Katedrze
Psychologii Eksperymentalnej KUL. Ekspertka w dziedzinie edukacji medialnej - m.in. udzial w Festiwalu Mlodego Widza Ale Kino. Realizowala projekty badawcze we
wspolpracy z Telewizjq Polskq SA. Lqczy cechy badacza-naukowca, edukatorki, animatorki kultury oraz artystki
interdyscyplinarnej. Realizuje autorskie projekty z pogranicza teatru oraz sztuk wizualnych, a takze angazuje si^
w inicjowane przez inne osoby dzialania artystyczne. Jest
pomyslodawczyniq, koordynatorkq lub prowadzqcq zaj^cia warsztatowe w wielu projektach artystyczno-edukacyjnych.
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Warsztaty z kazdq grupq rozpoczynaly si^ od oprowadzania po Muzeum Historii Miasta Lublina. Nie jest latwo wspiqc si^ po tych wszystkich
schodach, ale ciekawosc sprawia, ze przedszkolaki zdobywajq kolejne pi^tra, by wysluchiwac opowiesci o dziejach ich rodzinnego miasta.
Projekt „Diaporamy z Bramy” realizowany w ramach programu „Dzielnice Kultury”, we wspolpracy z Warsztatami Kultury w Lublinie.
Fot. Bartek Zurawski, 2015 rok

Taka wspinaczka pozwala tez stracic nadmiar dzieci^cej energii. Potem mozna juz w skupieniu sluchac, jak przygotowac pojedynczy obraz
do pokazu i jak l^czyc zdj^cia, by powstala efektowna calosc. I zobaczyc przykladowq p r o je k j o historii Lublina, przygotowanq przez artyst^.
Projekt „Diaporamy z Bramy” realizowany w ramach programu „Dzielnice Kultury”, we wspolpracy z Warsztatami Kultury w Lublinie.
Fot. Bartek Zurawski, 2015 rok

Eksponujqc dwa pojedyncze kadry, ktôre skladajq siç w jeden obraz, a nastçpnie przeslaniajqc
je kolejno dloniq (w rôznym tempie), zmieniajqc
obrazy, przesuwajqc „ramki” w podajniku rzutnika
i ponownie odslaniajqc zasloniçte fragmenty, tworzymy zludzenie ruchu. Dziçki temu nieruchome
obrazy zaczynajq przypominac film animowany.
Szczegôlnie fascynujqce jest to, ze caly proces odbywa siç w sposôb analogowy, a tajemnica ruchu
obrazôw tkwi w ruchu dloni performera, artysty.
Bazq kadrôw diaporam realizowanych w ramach omawianych w tym artykule projektôw
byly archiwalne materialy wizualne zgromadzone
w Muzeum Historii Miasta Lublina. Zostaly one
zreprodukowane cyfrowo, a nastçpnie wydrukowane na przezroczystych foliach w formie pojedynczych kadrôw. Dzieci pracowaly zarôwno na

5 Radoslaw Bultowicz - artysta wizualny (dyplom
PW SFTviT w Lodzi). Pracuje zwlaszcza w przestrzeni pozagaleryjnej - cz^sto realizuje oprawy wizualne koncertow
i roznorodne dzialania w przestrzeni miasta. N a co dzieft
jest nauczycielem fotografii i animatorem, ma duze doswiadczenie w pracy z dziecmi i mlodziez^ (w Lubelskiej
Szkole Sztuki i Projektowania, a takze w ramach warsztatow fotograficznych, filmowych, z tworzenia diaporam).
Od 2010 roku jest zwi^zany z Bram^ Krakowsk^, gdzie
poczynaj^c od happeningu pn. Lublin zqda dostppu do morza prezentuje swoje prace, m.in. podczas Nocy Kultury,
Jarmarku Jagielloftskiego, w ramach projektu „Diaporamy
z Bramy”. Od 2016 roku wspolpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej.
6 R. Bultowicz, Uczta wizualna, [w:] Przepis na edukacjp kulturalnq, red. M. Dobiasz, Warszawa 2017 (wydanie
online w przygotowaniu).

Podsumowanie: prôba ewaluacji
Zrealizowane w Muzeum Historii Miasta Lub
lina projekty edukacyjno-artystyczne, po pierwsze, mialy przyczynic siç do wzbogacenia wiedzy
ich uczestnikôw, zarôwno w zakresie lokalnej
historii, kompetencji medialnych, jak i kulturowych. Po drugie, realizujqc idee „patriotyzmu
jutra”7 poprzez angazujqce grupç dzialania artystyczne, mialy uswiadomic dzieciom ich tozsamosc jako mieszkancôw Lublina, a takze pomôc
w odnalezieniu wiçzi ze spolecznosciq lokalnq
i zrozumieniu kontekstu historycznego, w jakim
siç znajdujq. Po trzecie, starano siç o poszerzenie grona aktywnych odbiorcôw kultury o osoby i grupy, ktôre z rôznych wzglçdôw do tej pory
nie korzystaly z oferty kulturalnej bqdz korzystaly z niej okazjonalnie. Czy te zalozenia udalo siç
zrealizowac? Co prawda nie prowadzono systematycznej ewaluacji projektôw (na przyklad w formie ankiet), ale obserwacje reakcji uczestnikôw
oraz ich komentarze wskazujq na to, ze projekty
zakonczyly siç sukcesem.
7 „Patriotyzm jutra” to ogôlnopolski program grantowy od 2008 roku organizowany przez Muzeum Historii
Polski, ktôry sluzy odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski oraz wspiera
inicjatywy angazujqce spolecznosci w dzialania poswiçcone pielçgnowaniu oraz promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury.
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[...] projekcja statycznych obrazôw za pom ocq przynajmniej dwôch rzutnikôw analogowych - takich,
ktôre kiedys byly uzywane w szkolach i kosciolach.
Pokazom slajdôw musi towarzyszyc sciezka dzwiçkowa. Z dopracowanego polqczenia wyswietlanych
na ekran obrazôw z towarzyszqcq muzykq powstaje
spektakl plasujqcy siç miçdzy filmem a fotografiq6.

materiale fotograficznym, dokonujqc ingerencji
artystycznej w kadry (kolorujqc je, wydrapujqc
rysikami lub dorysowujqc flamastrami bohaterôw
i przedmioty, ktôre obrazowaly wymyslone przez
nich narracje zwiqzane z wydarzeniami historycznymi), jak i na pustych, umieszczonych w ramkach foliach, wydrapujqc (w przypadku kadrôw
naswietlonych, to jest folii zaczernionych) lub zamalowujqc je (w przypadku folii transparentnych)
wedlug wlasnej inwencji.
Waznym elementem kazdego projektu byly fi
nalowe, publiczne pokazy przygotowanych diapo
ram. Mialy one charakter tworzonego audiowizualnego dzialania performatywnego. W przypadku
pokazu koncowego (ze starszq grupq) uczestnicy
samodzielnie obslugiwali projekcjç. Prezentacji
publicznej towarzyszyly wielkie emocje. Do udzialu w kulminacji warsztatôw zaproszono muzykôw.
W przypadku pokazu finalowego „Diaporam
z Bramy” oprawç dzwiçkowq zapewnili tukasz
„Senior Efebo” Szulc i Sylwia „Lasok” Wôjcik. Do
realizacji wienczqcej projekt „Czy Leszek Czarny mial kolorowe sny?” na zywo wystqpil Lukasz
Szulc z dzwiçkowym live actem.
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czas czçsci artystycznej, opracowanej przez artystç
wizualnego Radoslawa Bultowicza5, przedszkolaki
i uczniowie zapoznawali siç z technikq analogowej diaporamy i pod opiekq prowadzqcego warsztaty tworzyli wlasnq diaporamç, ktôra opowiadala dzieje Bramy Krakowskiej lub historic Leszka
Czarnego. Uczestnicy zajçc opracowywali wizualne narracje, tworzqc autorskie kadry, skladajqce
siç na pokaz diaporamy. Starsi odbiorcy projektu
mieli tez szansç wyprôbowania wlasnych sil w realizacji pokazu na zywo, z udzialem publicznosci.
W tym miejscu warto wyjasnic, czym jest analogowa diaporama i w jaki sposôb siç jq tworzy.
Jest to, zdaniem pomyslodawcy projektu:

Widoczne bylo duze zaangazowanie i aktywnose dzieci, zarowno podczas zwiedzania muzeum,
jak i w czasie warsztatow artystycznych, a publiczny pokaz diaporamy uczestnicy traktowali jako
wyroznienie. Final prac realizowany w przestrzeni
muzeum spowodowal, ze przedszkolaki i uczniowie skupili si<^ na zadaniu, uwaznie sledzqc wqtki
historyczne i przykladajqc si^ do wykonania obrazowych elementow diaporamy. W trakcie pokazu
na zywo na twarzach dzieci bylo widae s a ty s fa k j
z dobrze wykonanej pracy —choe warto zaznaczye,
ze sam proces tworzenia byl dla nich rownie pasjonujqcy. Po zakonczeniu projektow wiele dzie
ci pytalo, kiedy b^dq mogly ponownie odwiedzie
Bram^ Krakowskq i wziqe udzial w podobnych
zaj^ciach.
Wydaje si^, ze dzialania edukacyjno-artystyczne tqczqce nauk^ z zabawq i tworczosciq majq
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szans^ znaleze wielu zainteresowanych mlodych
odbiorcow. Dzi^ki nim dzieci zaczynajq postrzegae muzea jako przestrzenie przyjazne, kryjqce fascynujqce przedmioty i ciekawe historie, miejsca,
do ktorych warto wracae i ktore mozna odkrywae
po wielekroe.
BIBLIOGRAFIA
Bultowicz R., Uczta wizualna, [w:] Przepis na edukacjg kulturalnq, red. M. Dobiasz, Warszawa (w druku).
Cabala A., Museums in educational activities for children, [w:]
Zdzitkovd pedagogika - zdrojinspirace v edukacntpraxi: kolektivnimonografie, red. M. Sauerova, V. Hosek, Vysokaskolatelesnevychovy a sportu PALESTRA, Praga 2015,
s. 104-114.
Jagodzifiska M., Rozwoj pamigci w dziecinstwie, Gdaftsk 2003.
Kielczewska A. (red.), Wmuzeum wszystko wolno, Warszawa
2016.

